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- SO' Van hóa, Th thao vâ Du ljchl 

SO' Van hóa, Thông tin, Th thao vá Du floW 

SO' Van Ma vâ Th thao các tinE, thânh ph; 

- SO' Giáo duo và Dâo tao cáo tinE, thành phA; 

- Doán Thanh niên Cong san H Clif MinE cáo tinE, thánh ph; 

- HOi Van hoc Ngh thuât cáo tinE, thánh phä; 

- Nba Van hóa thi&i nbi cáo tinE, thánh ph; 

- Các triRmg Tiu hoc, Trung hpc ca sO' trén toán quc. 

Thuc hién Quyt dinE s 3901/QD-BV}jTTDL ngây 07/11/2019 cüa 
BO tnrO'ng BO Van hOa, Th thao vá Du ljch phê duyt D an th cM-c cáo cuOc ±1, 
tnin lam, lien hoan tác phm m thuat, nhip ánh phuc vz nhiêm vi chinE fri giai 
doan 2020-203 0; 

BO VAN HOA, T} THAO VA DU LJCH 
CUC Mt TIIUT, NHThP ANH VA TRIEN LAM 

S& 22 /MTNATL-TLMTUD 

CONG bA xA HQJ CHIJ NGHIA VIT NAM 
DOe 19p - Ty do - H?nh phéc 

ha N ngà4j thángojnám 2023 

THÔNG BAO sO 1. 
CUOC TEll vA TRIEN LAM TRANR T}HEU NIH TOAN QUóC 

NAM 2023 

•, 
Thu'c hiên Quyet dinE so 95/QD-BVHTTDL ngay 18/1/2023 cua BO (p vyirL 

tnrâng BO Van hóa, Th thao vá Du lich pEe duyt Chuang tninb cOng tác nàm TR':t 
2023 cüa BO Van boa, Th thao vá Du ljch; 

Cc M thuât, NIhip ánh vâ Trin lam chü tn, phi h9p vOl các ca quan, 
don vi cO lien quan t chüc "Cuôc thi và Tnin lam Tranh thiu nhi toân quc 
nàm 2023". 

"Cuc thi và Tnin lam Tranh thiu nhi toân quc näm 2023" thxac t chüc 

dinh 02 nám 01 Mn nhm khai day nim dam me hOi hpa, fix duy sang tao ngh 
thuât cüa các em thiu then, nhi dng. Khuyn khich, tao diu kin phát frién hoat 
dông m thuât ti-ong va ngoâi nba tnthng, tao san chol lanE manh, b6 lob, giüp các 
em cO cci Mi giao hn hoc hOi kinh nghiêm vâ phát tnin khã nàng hQi hça. 

THILLfCUQcTm 

1. Di tu'qng tham gia: Các em thiu niên, nhi dtng d tui tü 5 - 15 tui. 



2. NQi dung, chü dê: Tv ch911 dé tài ma cac em quan tam, yêu thIch, qua do 
114 hi dirge cam nhân, tinh cam, each nhmn cüa các em v cuôc sng, 114 gió'i 
quanh minE. 

3. KIch thw&c, cht 1iu 

- KIch thuâc tranh 30x40cm (Ich A3) hoàc 38x55om (khã A2). 

- Cht lieu: Tranh ye bng cáo ch.t lieu màu, tranh xé dan (k.hông ye bang cM den). 

4. Quy djnh clung 

- Mi cá nhân dirge gCri Mi da 02 bc trait và là trait gc do the em ye. 

- Các büc trait duge ye trong thôi gian tir nàm 202 1-2023. 

- Trait din  thi không trâ lai cáo M chüc, cá nhân tham gia. Ban To chüc 
dirac quyn sfr dining  hInh ànli tác phm d phinic 'n in n, tuyên truyn. 

- E) "Cuc thi và Triên lam Trait thiu nhi toân quc nàm 2023" dat  chit 
lu'gng t&, Ban T chüc d nghi cáo tap th, don vj, truOng hoc té chiirc sa loai, chon 
be các hue trait tOt nhãt dë gfri tham gia triên lam. 

- Mt sau các hue trait cn ghi day dü thông tin theo Mu phiu dàng k 
tham du cuôc thi: 

BANG KV TRAM DIY 

2023 

MAU PHIEU 

CUOC Tm vA ThJEN LAM TIIIEU Nm TOAN QUOC 

Ten tác phin: 

Rç và ten tác giã: 

Gifri tinh: Nàm sinh: 

Don vj (TruOng hoc Câu lao bQ): L&p: 

SO lu'qng tranh diy thi ella don vj (Tnr&ng hoc Câu lac be): 

Bja clii lien lc (Truâng, Câu lac b hoàc Nba riêng): 

S diên thoai, Email ella các em hoãc ngirô'i diii dingfri tranh di; thi: 

5. Giái thw&ng: 

- Ban t6 châc dir kin trao: 03 giài Nbt; 06 giài NhI; 10 giài Ba; 20 giài 
KEuyn ichich. 

- Giái thu&ng có t14 thay di thy theo cMt hrgng cuec  thi. 



No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- Lãnh dao Bo (ti& báo cáo); 
- Cuc tru&ng (dé bao cáo); 
- Lint: VT, MTNATL. DT. 

KT. C1JC TRUO'NG 
PHO CUC TRU'ONG 

C Yfl 

v T:;U NHEF 

TRN !.At\ 

Nguyn Hang Nga 

6. Thô'i gian, dja diem nhn tác phm: 

- Th&i gian nhn tác phãm: tr ngày có thông báo den ht ngày 10/4/2023 (6' dnh 
xci can c& theo dd'u bun ctién). 

- Dja 4im nhãn tác phãm: Phông Triên lam vâ M?  thuât ñng dung, Cuc 
M thuât, Nhip ãnh và Triên lAm, So 38 Gao Ba Quát, Ba Dmnh, Ha Nôi. 

- Bin thoi ngirô'i nhn: 0855.876.686 (&c Do Trang); 0913.004.443 ('d/c 
Van Anh,) 

Thông tin chi tilt xin viii lông lien h: 

Phông Trié'n 1dm và M9 thut z.thg dyng, Cyc M9 thu44 Nhi&iO an/i và Trié'n 1dm 

Diën thoai: 0903.4 74.998 (d/c Kim Thoa) 

Email: pJioiwn-ienlain(thmauL corn  

Website: ape.gov. vn 

Cuc M thut, Nhip thnh và Trin lAm fran trpng thông báo toi các co quan, dun 
vi hUu quan, t chut, Ca nhân dirge bit và tham gia./. 

Trân tr9ng./. j_- 
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